ዝኽሪ ልደት ባጤራ ናቕፋ

8 ሕዳር 1997፡ ህዝቢ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሃገራዊ
ባጤራ “ናቕፋ” ክግልገል ዝጀመረላ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ምእዋጅ ባጤራ
ናቕፋ፡ ኣብ ግዜኡ ዓቢ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ትርጉም ዝነበሮ’ዩ።
ብሩራዊ እዮቤልዩ ናይዚ ኣገዳሲ ፍጻመ’ዚ እምበኣር፡ ምስ ቃልሲ ዝሓለፈ 25
ዓመታት፡ ምስ ህልዊ ዞባዊ ምዕባለታትን እዋን ምስግጋር ናብ ሓድሽ
ምዕራፍን ኣዛሚድካ ብድምቀት ምዝካሩ ዘግባእብእ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ
ኤርትራን ከባቢኣን፡ ዕድጊ ብገንዘብ፡ ካብ ስልጣነ ኣዱሊስ ጀሚሩ ዝውቱር
ምንባሩ ጥንታዊ ቅርሲታት የመልክቱ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ቅድመ
መግዛእታዊ ታሪኹ፡ ብከም በዓል “ማርያ ተሬዛ” ዝኣመሰሉ ናይ ዝተፈላለየ
ነገስታት ባጤራ ይጥቀም ምንባሩ እውን ይፍለጥ። ኣብ እዋን መግዛእቲ
ጣልያን፡ ምምሕዳር ብሪጣንያን ጎበጣ ኢትዮጵያን ብባጤራ ናይዘን ሃገራት
ክግልገል ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ፡ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ ብናይ ገዛእ ርእሱ
ሃገራዊ ባጤራ ዝተገልገለ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡
ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲን ክቡር መስዋእቲን፡ ኣብ 1993
ብህዝባዊ ረፈረንዱም ናጽነቱን ልኡላውነቱን ዕላዊ ድሕሪ ምግባሩ፡ ክሳብ
ሕዳር 1997 ብናይ ኢትዮጵያ ብር እዩ ዝጥቀም ነይሩ። ኣብቲ ናይ
ምስግጋር እዋን፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ብዞባ ደረጃ ቁጠባዊ ውህደት ፈጢርካ
ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ምርግጋጽ ዝብል ሰፊሕ ኣመለኻኽታ ስለዝነበሮ፡
ኣብቲ ፈለማ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሓባር ባጤራ ክጥቀማ ዝብል ሓሳብ
ነይሩዎ’ዩ። እንተኾነ፡ ሰፊሕ ኣረኣእያ መንግስቲ ኤርትራ፡ ምስቲ ጸጋታት
ኢትዮጵያ ምዝማት ጥራይ ዝዕላማኡ ጸቢብን ተበላጺን ዕላማታት ወያነ
ዝኸይድ ከምዘይኮነ ብኣጋኡ ስለዝተገምገመ፡ ኤርትራ ናታ ባጤራ ክህልዋ
ተወሲኑ። ምእዋጅ ባጤራ ናቕፋ፡ ነቶም “ኤርትራ ብቁጠባ ነብሳ

ስለዘይትኽእል ውዒላ ሓዲራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ትኽእል እያ” ወይ
ድማ “ካብ ጽልዋ ኢትዮጵያ ክትርሕቕ ዓቕሚ የብላን” ዝብል ግጉይ ግምት
ዝነበሮም ሰበስልጣን ወያነን መሰልቶምን ዘሰንበደ ክስተት’ዩ ነይሩ። ኤርትራ
ናታ ባጤራ ክህልዋ፡ ካብ ገንዘባዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣላቒቑ፡
ናጽነታ ምሉእ ዝገብር ፍጻመ ብምንባሩ ድማ፡ ድሕሪ’ቲ ውሳነ፡ ኣቐዲሙ
ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ተጻብኦታት ዝያዳ ክጉህር ተራእዩ። ነቲ ኣብ ግንቦት
1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኣወጀ ወራር ወያነ ካብ ዝደረኹ ረቛሒታት
ሓደ፡ ምሕታም ባጤራ ናቕፋ ዝፈጠሮ ምዕልባጥ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ሃገራዊ
ባጤራ ኤርትራ፡ ስም ናይ’ታ ትእምርቲ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት
ርእስ-ከተማ ገድሊ’ዩ ተዋሂቡዎ። ብርግጽ ድማ ባጤራ ናቕፋ ከም ስሙ፡
ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ ምስ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ
ዝተሃቀነ እልቢ ዘይብሉ ተጻብኦታት ተኣሳሲሩ፡ ንኤርትራ ብቑጠባ ንምርማስ
ዝተኣልመ ዝተፈላለየ ቁጠባዊን ጸጥታዊን ሽርሒታትን ዘየዕርፍ እገዳታትን
ተጻዊሩ፡ ብጽንዓት ክምርሽ ዝኸኣለ ብምዃኑ፡ ትእምርቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት
ጽንዓትን መኸተን ኮይኑ እዩ። መበል 25 ዓመት ምጅማር ባጤራ ናቕፋ፡
ኣብ እዋን ስንብታ ናይ’ቲ ዕንቅፋት ዞባዊ ሰላምን ምትሕብባርን ኮይኑ
ዝጸንሐ ጃንዳ፡ ምስ ፍሽለትን ስዕረትን ናይ’ቲ ብቑጠባዊ ማሕንቖን ካልእ
ሽርሒታትን ንህዝቢ ኤርትራ ረሚስካ ንምንብርካኹ ንዓመታት ዝተደኽመሉ
ውጥናት ምግጣሙ፡ ንዝኽሩ ድምቀት ዝህቦ’ዩ። ዮሃና ነቲ ከቢድ መስናኽላት
ሰጊሩ፡ ብሓያል መኸተኡን ርእሰ-ምርኰሳ ዝሕመረቱ ጽኑዕ መትከሉን፡ ኣብ
ድርኩዂት ትስፉው ምዕራፍ ዝበጽሐ ህዝቢ ኤርትራ!
ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
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